
Giới thiệu chung

Pháp không chỉ được biết đến trên toàn thế giới bởi những biểu tượng kiêu hãnh như
Tháp Eiffel, dòng sông Seine thơ mộng, Nhà thờ Đức Bà Paris cổ kính... mà còn được biết
đến qua những hương vị nổi tiếng từ bánh mỳ.
Từ lâu đời bánh mỳ là một trong những món ăn nổi tiếng và truyền thống của không chỉ
người Pháp, mà còn rất nhiều thực khách trên toàn thế giới. Người ta biết đến bánh Pháp
không chỉ đơn thuần là bánh mỳ mà còn rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau, với hương
vị rất độc đáo và đặc trưng của kem, bơ, sữa, chocolate …

Ngày 20/12/2008, cửa hàng Dung Anh Bakery lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Hạ
Long. Hiện nay, hệ thống tại Quảng Ninh gồm nhiều cửa hàng tại Trung tâm thành phố Hạ
Long, Bãi Cháy, Cẩm Phả  hình thành chuỗi hệ thống Dung Anh Bakery và thật sự là
điểm đến số 1 của những người sành ẩm thực khi muốn chọn cho mình và gia đình những
món ăn vặt ngon miệng hay quà tặng bạn bè, người thân những dịp lễ tết.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đã từng làm việc ở các khách sạn lớn trên toàn
quốc, cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ Bỉ và Pháp, Dung Anh Bakery luôn
mang đến cho quý khách hàng những chiếc bánh mang đậm phong cách Pháp, lãng mạn
với vị ngọt nhẹ nhàng.

Đặc biệt, với dây chuyền sản xuất hiện đại theo công nghệ Pháp và nguồn nguyên liệu
chủ yếu được nhập khẩu từ Pháp, Newzlan, Úc… ngay từ khi ra đời Dung Anh Bakery đã
nhanh chóng tạo được uy tín và thương hiệu trong lòng khách hàng.
Bánh hoàn toàn tươi nguyên chất với hàm lượng đường thấp không chất bảo quản, các
hương vị đặc trưng hòa quyện cùng vị hoa quả tươi. Thưởng thức bánh tại Dung Anh
Bakery thực khách sẽ cảm nhận được sự ngọt dịu của bánh cũng như sự tươi mát của hoa
quả tươi.

Không chỉ phục vụ khách mua mang đi, ngay tại tiệm, một không gian được thiết kế sang
trọng và lãng mạn dành cho quý khách muốn tìm những phút giây thư giãn sau những
bộn bề của cuộc sống.
Với những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể nhân viên cũng như ban lãnh đạo, Dung Anh
Bakery đã, đang và sẽ khẳng định thương hiệu số 1 không chỉ tại Quảng Ninh mà còn
trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chúng tôi với hệ thống cửa hàng rộng khắp toàn tỉnh Quảng Ninh từ Móng Cái, Cẩm Phả,
Hạ Long, Bãi Cháy... Với đủ các loại bánh như: Bánh Sinh nhật, bánh Cưới, bánh Giáng
sinh, bánh cho bé, bánh tráng miệng, bánh mỳ, tiệc cooktail & Buffer, Pizza... sẽ mang
đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Cảm ơn quý khách hàng luôn tin tưởng và đồng hành cùng Dung Anh Bakery!  
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